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Saksliste 
 

Sak-PR 01/15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

 

Sak-PR 02/15 Referat fra møte 16.12.14 

Referatet var godkjent på sirkulasjon.   

 

 

Studiesaker:  
 

Sak-PR 03/15 Sluttevaluering for FRM2010 

  

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet ser positivt på 

aktivt bruk av Fronter-rommet og bruk av podcast. Sluttevalueringen inneholder ingen 

forslag til forbedringer i emnet. Dette skyldes kanskje at det ikke er gjennomført 

underveisevalueringer fra studentene. Slike evalueringer er en del av 

studiekvalitetssystemet vedtatt juni 2013, og må gjennomføres neste gang emnet 

avholdes. Det fremgår heller ikke om det er avholdt lærermøter og det er derfor uklart 

på hvilket grunnlag sluttevalueringen er utformet.  

 

Sak-PR 04/15 Sluttevaluering for FRM2000 

  

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Programrådet er enig i at det 

arbeides videre med organiseringen av emnet i sammenheng med parallell 

undervisning i FRM3000. Vi ser positivt på at man i dette emnet aktiv bruker av 

mulighetene i Fronter og podcast. Selv om studentenes evaluering kommer tydelig 

fram i sluttevalueringen anbefaler vi likevel «gule lapper»-metoden el.l. ved neste 

underveisevaluering. Programrådet ønsker også en nærmere beskrivelse av pensum i 

emnet. 

 

 

Sak-PR 05/15 Sluttevaluering for FRM3020 

 

 Forslag til vedtak: Sluttevalueringen tas til etterretning. Emnet fremstår som godt 

tilrettelagt og studentenes tilbakemelding er overveiende positiv. Programrådet slutter 

seg til faglærernes planlagte endringer som bla innebærer en kritisk gjennomgang av 
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utvalgt pensum og utarbeidelse av pensumliste før oppstart, samt modernisering av 

gamle PBL-oppgaver 

  

 

Studentsaker: 

 
Sak-PR 06/15 Søknad om å få avlegge eksamen: 

 

   

Sak-PR 07/15 Søknad om å få avlegge eksamen 

 

   

      

Orienteringssaker;  

 

- Studiebarometer  

Programrådsleder informerer om resultater fra studiebarometer-undersøkelsen fra 2014.   
 

- Reviderte retningslinjer for krav til pensum i emner 

Vedtak: Det reviderte forslaget til retningslinjer for krav til pensum i emner ble vedtatt 

med en mindre endring. I pkt. 5 ble skal endret til bør. I de tilfeller hvor kompendier m.m. 

benyttes som del av pensumet, skal disse være tilgjengelige slik at andre faglærerne har 

mulighet til å sette seg inn i pensumet som undervises. 

  

Retningslinjer for krav til pensum i emner: 

«Emnene som inngår i Masterstudiet i farmasi skal ha et pensum.  

Kvalitet, nivå og relevans av pensum er viktig for utdanningen og det legges derfor 

følgende føringer for hva som kan inngå i pensum: 

1. Så langt det er mulig bør pensum hentes fra lærebøker (internasjonale og norske), 

tidsskrifter, legemiddelomtaler, terapianbefalinger, lovtekster, farmakope-tekster osv. 

som er offentlig tilgjengelig og kvalitetssikret.  

2. I de tilfeller der det er vanskelig å finne passende pensumlitteratur kan egenproduserte 

kompendier o.l. brukes som pensum. 

3. Kursoppgaver og obligatoriske innleveringer kan regnes som pensum. 

4. «Forelesninger» og handouts fra forelesninger kan ikke angis som pensum. 

5. Pensum av kategorien 2 og 3 bør publiseres i Fronter. 

6. Emneleder må ved presentasjon av pensum gjøre en vurdering av hvor mange «side-

ekvivalenter» det foreslåtte pensum representerer. Dette er spesielt nødvendig der 

«kurs» er anført som pensum. 

7. Omfanget av pensum må være i samsvar med emnets omfang i studiepoeng. 330 sider 

fra en normal lærebok for et emne på 10 studiepoeng kan være retningsgivende, men 

med passende korreksjon for overlapp, illustrasjoner, skriftstørrelse etc.» 
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